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TEISĖS AKTAI
2012 m. gegužės 29 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. 1-90 „Dėl
Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2012, Nr. 62-3156) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425933&p_query=&p_tr2=2

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS
LEIDIMAI NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS IR ERTMES
Gegužės mėnesį išduoti penki leidimai:
UAB „Orgstatyba“,
Uždaroji akcinė bendrovė „AKSTINAS“,
UAB „TABAS“,
Uždaroji akcinė bendrovė „Limba“.
LEIDIMAI TIRTI ŽEMĖS GELMES
Gegužės mėnesį turinčių leidimus tirti žemės gelmes įmonių sąraše – 117 įmonių.

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRAS
ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIAI
Gegužės mėnesį patvirtinti penkių telkinių ištekliai:
Klaipėdos rajono Birbinčių žvyro ir smėlio telkinio naujo smėlio ploto ištekliai,
Panevėžio rajono Raguvos žvyro ir smėlio telkinio ištekliai,
Vilniaus rajono Zujūnų žvyro telkinio II sklypo naujo ploto ištekliai,
Šalčininkų rajono savivaldybės Rimšiškių durpių telkinio dalies ištekliai,
Kauno rajono Kvesų žvyro ir smėlio telkinio I sklypo ir naujo ploto ištekliai.
ŽEMĖS GELMIŲ TYRIMAI
Gegužės mėnesį registruota 19 žemės gelmių tyrimų.

GEO AKTUALIJOS
Birželio 6–7 dienomis Lietuvos geologijos tarnyboje vyko Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos
(IUGS) komisijos „Geomokslai aplinkos formavimui“ (GEM) (www.iugs-gem.org) darbo grupės
„Geriamasis vanduo“ regioninis seminaras „Požeminio vandens išteklių vertinimas: patyrimas, rezultatai
ir iššūkiai“. Plačiau http://www.lgt.lt/images/Naujienu foto/WG_Summary.doc
Seminaro gidas http://www.lgt.lt/images/Gidas%20visas.pdf
Birželio 2–5 d. Lietuvos geologijos tarnyboje vyko Lietuvos-Lenkijos III–VI kl. moksleivių piešinių
konkurso finalas. I-ąją vietą gavo Maria Czarnecka 6 kl., mokytoja Agnieszka Krakowiak (Varšuva,
Lenkija), II-oji vieta atiteko Lukui Koreivai 6 kl., mokytoja Irina Kareivienė (Radviliškio Vaižganto
progimnazija), III-ioji vieta – Małgorzata Basiak 5 kl., mokytoja Urszula Grudnik (Starachovicai, Lenkija).
Plačiau http://www.lgt.lt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=147&Itemid=1231&lang=lt

XXII GEOLOGŲ SĄSKRYDIS
2012 m. birželio 15–17 dienomis prie Siesarties ežero vyks jau gražia tradicija tapęs Geologų sąskrydis.
Organizatoriai: Geologijos įmonių asociacija ir UAB „Gelmita“. Kviečiame visus dalyvauti.
Programa ir žemėlapis http://www.lgeos.lt/images/stories/programa_zemelapis.pdf

KITOS NAUJIENOS
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės naftos kaina (2011-06-05) siekė 96,19 JAV dolerių už
barelį (2011-05-05 – 110,12 JAV dolerių už barelį) http://www.opec.org

Tarptautinė geomokslų sąjunga (IUGS)
Nr. 74 http://iugs.org/uploads/IUGS%20Bulletin%2074.pdf
IUGS http://iugs.org/

IUGS-GEM http://iugs-gem.org

E-naujienlaikraštis: THE GEOLOGICAL SOCIETY
Nr. 188: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1411341219

34th International Geological Congress (IGC): AUSTRALIA 2012
Plačiau http://www.34igc.org

Europos geologijos tarnybų asociacija (EUROGEOSURVEYS)
Nr. 6 http://www.eurogeosurveys.org/assets/files/newsletters/2012/egs_newsletter_2012_06.pdf
EUROGEOSURVEYS http://www.eurogeosurveys.org/news.html

Europos asociacija geologiniam paveldui išsaugoti (ProGEO)
ProGEO http://www.progeo.se

Europos geoterminės energijos taryba
Nr. 23 http://egec.info/wp-content/uploads/2012/05/EGEC-News-23_final.pdf

Aplinkos ministerija
Biržų rajono agentūra bendradarbiauja su Lietuvos geologijos tarnyba http://prd.am.lt/VI/index.php#a/2817
Šiandien – Pasaulinė aplinkos diena http://www.am.lt/VI/index.php#a/11982

Lietuvoje pagal susiklosčiusią tradiciją per Pasaulinės aplinkos dieną
teikiama prestižinė Česlovo Kudabos premija ir pagerbti pilietinių
aplinkosauginių akcijų iniciatoriai, aktyvūs gamtosaugininkai, ekologiško
gyvenimo būdo propaguotojai ir kiti nusipelnę asmenys. Aplinkos
ministras Gediminas Kazlauskas Lietuvos geologijos tarnybos
direktoriui Juozui Mockevičiui įteikė LR Aplinkos ministerijos garbės
ženklą. LGT Laboratorijos vedėjui Virgilijui Ražinskui, Inžinerinės
geologijos skyriaus Kvartero geologijos ir procesų poskyrio vedėjai
Aldonai Damušytei ir Hidrogeologijos skyriaus Požeminio vandens
monitoringo poskyrio vyr. specialistui Petrui Pučiui įteikti padėkos raštai.
LGT direktorius Juozas Mockevičius

Visagino atominės elektrinės naujienos
Informacinis leidinys Nr. 19 http://www.vae.lt/files/nucleus_nr_19.pdf

Skalūninės dujos ir aplinka
Skalūnai keičia pasaulio energetikos žemėlapį
http://ekonomika.atn.lt/straipsnis/113280/skalunai-keicia-pasaulio-energetikos-zemelapi
Skalūnai žada dujų "aukso amžių"
http://ekonomika.atn.lt/straipsnis/113024/skalunai-zada-duju-quot;aukso-amziuquot;
Skalūnų dujų išgavimui – propanas vietoj vandens
http://ekonomika.atn.lt/straipsnis/112615/skalunu-duju-isgavimui-%E2%80%93-propanas-vietoj-vandens

Tinklaraštis apie skalūnų dujas http://skalunudujos.info

E-naujienlaikraštis: Water Talk
http://www.gwpceeforum.org/

Coastal & Marine Union (EUCC) magazine
Žurnalas http://www.eucc.net/coastalandmarine/index.htm

Geoturizmas
http://www.geotourism.it/index.php

Europos geoterminės energijos taryba (EGEC)
Nr. 22 http://egec.info/wp-content/uploads/2012/04/EGEC-News-22-April-2012.pdf
Nr. 23 http://egec.info/wp-content/uploads/2012/05/EGEC-News-23_final.pdf

GeoWord Day paslauga
Amerikos Gamtos mokslų Institutas (AGI) pradėjo nemokamą GeoWord Day paslaugą. GeoWord Day yra
įdomus ir patogus būdas kiekvieną dieną išmokti naują Gamtos mokslų terminą. Kas rytą naujas žodis ar
terminas pristatomos Geologijos žodynėlyje (net metams į priekį). Vartotojai gali pasirinkti gauti
GeoWord Day žodžius užsisakydami internetu ar tiesiogiai el. paštu.
Amerikos žemės mokslų institutas yra pelno nesiekianti organizacija, kuri atstovauja daugiau nei 250 000
geologų, geofizikų ir kitų mokslininkų. Įkurta 1948, AGI teikia informacijos paslaugas geomokslininkams,
atlieka svarbų vaidmenį Žemės mokslų srityje ir siekia padidinti visuomenės informuotumą apie
gyvybiškai svarbių žemės mokslų vaidmenį visuomenės išteklių naudojimui, apie gamtinius pavojus,
žmonių sąveiką su aplinka. Plačiau http://www.agiweb.org/word/

GEO įdomybės
Čilėje įvyko 5,8 balo žemės drebėjimas
http://www.lrytas.lt/-13390524891338148509-čilėje-įvyko-5-8-balo-žemės-drebėjimas.htm
Ugnikalnis grasina žmonijos išlikimui
http://www.ekonomika.lt/naujiena/ugnikalnis-grasina-zmonijos-islikimui-26103.html
Mokslininkai įspėja: Žemė – ant bedugnės krašto
http://mokslas.delfi.lt/science/mokslininkai-ispeja-zeme-ant-bedugnes-krasto.d?id=58874965
Žemės drebėjimas Šiaurės Italijoje 2012 metų gegužės 20 dieną
http://www.lgt.lt/images/doc/120520_Italija.pdf
Klimato kaitos poveikis žmogaus sveikatai
http://www.sveikatosabc.lt/lt/Naujienos/261/klimato-kaitos-poveikis-zmogaus-sveikatai
Juodoji skylė žemėje: viską ryjantis dervos ežeras Trinidade
http://www.balsas.lt/naujiena/594304/juodoji-skyle-zemeje-viska-ryjantis-dervos-ezeras-trinidade-foto-video
Pietų Anglijos juros periodo pakrantės vilioja net ir visko mačiusius turistus
http://www.lrytas.lt/-13361367431336028729-piet%C5%B3-anglijos-juros-periodo-pakrant%C4%97s-vilioja-net-ir-viskoma%C4%8Diusius-turistus.htm
Gamtos stebuklai: Siorvagsvatno ežeras Farerų salose
http://www.grynas.lt/gamta/gamtos-stebuklai-siorvagsvatno-ezeras-fareru-salose.d?id=58686493
Didysis išmirimas: kiek laiko reikėjo gyvybei Žemėje atsigauti?
http://www.technologijos.lt/n/mokslas/gamta_ir_biologija/S-26299/straipsnis?name=S-26299&l=2&p=1
Didysis dinozauras buvo lengvesnis, nei manyta iki šiol
http://www.lrytas.lt/-13389059551338616943-didysis-dinozauras-buvo-lengvesnis-nei-manyta-iki-%C5%A1iol.htm
Ventos regioninis parkas. Juros periodo atodanga
http://www.grynas.lt///parkai/ventos-regioninis-parkas-juros-periodo-atodanga.d?id=58635335
Neries regioninis parkas. Sostinės pašonėje - unikalus gamtos grožis
http://www.grynas.lt///parkai/neries-regioninis-parkas-sostines-pasoneje-unikalus-gamtos-grozis.d?id=58640921
Anykščių regioninis parkas. Nauja Lankytojų centro ekspozicija
http://www.grynas.lt/parkai/anyksciu-regioninis-parkas-nauja-lankytoju-centro-ekspozicija.d?id=58677367
Dubysos regioninis parkas. Vandens turizmo trasa
http://www.grynas.lt/parkai/dubysos-regioninis-parkas-vandens-turizmo-trasa.d?id=58786611
Žagarės regioninis parkas. Vyšnių festivalis
http://www.grynas.lt/parkai/zagares-regioninis-parkas-vysniu-festivalis.d?id=58668669
Norintys paskelbti informaciją GEO naujienose rašykite el. adresu: indre.virbickiene@lgt.lt

